
 

 

Tillsammans
utvecklar vi Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 5, 2019

Ett uppdrag att vara stolt över
Hej, jag heter Kenneth Hagström och är sedan den 2 maj regional
utvecklingsdirektör i Region Sörmland. Min bild av Sörmland är en
region med både egen identitet och tydliga kopplingar till flera
omkringliggande kommuner och regioner i det starka och växande
Stockholm/Mälardalen. Sörmland har redan idag en betydande
roll i storregionala sammanhang och en potential att bli ännu
starkare.

 
Regional utveckling handlar ytterst om att bidra till att regionens medborgare kan leva ett
gott liv. Det gör vi bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för människor att
bo, arbeta och resa på ett sätt som passar deras vardag. Ett näringsliv i tillväxt och en
tillgänglig arbetsmarknad står därför högt på vår agenda. Vi vill också skapa
förutsättningar för en god hälsa och goda livsvillkor för alla sörmlänningar, oavsett vem
man är och var man kommer ifrån.
 
Allt detta kan summeras under rubriken Hållbar regional utveckling, vilket också är
namnet på det verksamhetsområde som jag leder. Ett uppdrag som förpliktigar och som
jag är både stolt och glad över.

Detta nummer av nyhetsbrevet har jämställdhet som tema. Jämställdhet är att av de
globala målen i Agenda 2030 och finns självklart med i Region Sörmlands
hållbarhetsprogram. Vi jobbar för att jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del av
det regionala utvecklingsarbetet. Jämställdhet skapar tillväxt!
 
Vänliga hälsningar,
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör

Jämställdhet ger regional tillväxt

En god grund är lagd för det fortsatta arbetet med en jämställd

regional tillväxt i Sörmland. Det slås fast i den utvärdering som gjorts

med anledning av Regionförbundet Sörmlands tidigare projekt på

området som nu har avslutats.

‒ Nu handlar det om att inte släppa taget utan utveckla drivkrafter för förändringstryck
och stöd så att ambitionerna i arbetet uppnås, säger Camilla Neudorfer som varit
projektledare sedan projektets början.

Jämställd regional tillväxt

https://landstingetsormland.se/
http://www.ettjamstalltsormland.nu/


Före detta Regionförbundet Sörmland har mellan 2016 och 2018 deltagit i regerings-
uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” som finansierats av Tillväxtverket. Arbetet har
bestått av två huvudsakliga prioriteringar varav den ena var ett samarbete med de andra
fyra länen i östra mellansverige (ÖMS) och avslutades i slutet av förra året. Denna
prioritering handlade om att ta fram en jämställdhetsintegrerad projektlogik, den så
kallade ¨förändringslogiken¨ såväl som dess implementering inom den europeiska
regionalfonden. Under 2019 pågår arbetet med implementering även inom andra
områden.
 

Fokus på tillväxt

Den andra prioriteringen handlar om att kommunicera jämställdhet på ett nytt sätt som
fokuserar på tillväxt och nyttan med jämställdhetsarbetet. Detta var särskilt viktigt sedan
det stod klart att jämställdhet var ett eftersatt område i stora delar av länet men med stor
tillväxtpotential.
 
‒ Till stor del handlade det om att lyfta nyttan med jämställdhetsarbetet och klä dess nytta
i fakta och siffror för att även nå de ”icke frälsta”, förklarar Camilla. Ett annat syfte var att
visa vilka resurser Sörmland går miste om genom att inte utnyttja hela den potential som
jämställdhet kan bidra med.
 

Arbetsmaterial och samarbetsplattform

Som en del av projektet togs ett omfattande och mångsidigt material fram som fick
namnet ”JÄ!” såväl som samarbetsplattformen ettjamstalltsormland.nu där materialet
finns tillgängligt.
 
Målet med årets arbete är att fortsätta att utveckla och anpassa materialet och
plattformen ettjamstalltsormland.nu för att möta behoven i länet samt fortsätta
spridningen för att få fler att ta del av materialet.

Läs mer och ta del av materialet

Foto: Monica Swärd 

Kärlek ger tillväxt!

Två väldigt lyckade arrangemang där Region Sörmlands budskap var

tydligt. Så kan man sammanfatta regionens engagemang i de två

Pride-arrangemang som genomförts under maj månad.

Det första ägde rum i Eskilstuna den 18 maj med hundratals människor i paraden och
välbesökta tält på Fristadstorget. Och i Katrineholm avslutades Prideveckan den 25 maj
med en glädjefull parad som gick till Stadsparken där festligheterna fortsatte under
eftermiddagen.
 
I år har Region Sörmland ett något bredare tema som riktar sig till alla som har sex att
sex ska vara schysst och bygga på samtycke! Att vi arbetar för jämlik vård och ett jämlikt
bemötande samt att regionens HBTQ-arbete är en viktig del i att nå målsättningen om
Sveriges friskaste län är andra viktiga budskap i Pridesammanhang.

https://ettjamstalltsormland.nu/


GULD: 
UF till AB – Ida Norström, 
Energy Effective Solutions, Strängnäs.   

SILVER: 
Årets Affärsplan – ReFruit, Sabina
Strandberg, Europaskolan, Strängnäs.
Årets Samhällsentreprenör –
Sustainable Furnishing UF, Sofia
Oionen,Sofia Larsson och Lisa Axelsson,
Rekarne Gymnasiet, Eskilstuna.
Årets Säljare – Philip Rask, Brand It UF,
Rekarne Gymnasiet, Eskilstuna.
Årets UF-företag – Brand It UF, Philip
Rask, Carl Jonsson och Marcus
Bengtsson, Rekarne Gymnasiet,
Eskilstuna.
 

Gender Budgeting ‒ vad är det?
I flera år har det talats om så kallad gender

budgeting, men vad menas egentligen med det? 

Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget.
Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors
och pojkars behov? Vilka blir effekterna? Metoden har främst använts för att analysera
hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Syftet är att
förhindra att offentliga medel fördelas på ett sätt som är orättvist och diskriminerande för
att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av resurserna mellan könen.
 
Detta är viktigt eftersom en budget kan verka vara könsneutral, men i själva verket
fördelar budgetar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av människor och
därmed också kvinnor och män, flickor och pojkar. Större vikt kanske läggs vid mäns
behov, aktiviteter och prioriteringar. Kunskap och medvetenhet om budgetens
könsmässiga effekter synliggör om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare
och rättvisare fördelning. 
 
På hemsidan jamstall.nu finns mer information, tips och exempel på hur andra arbetat
med gender budgeting. Läs mer om gender budgeting

Nyheter

Silverregn för Sörmland i SM i Ung Företagsamhet

I dagarna två (6–7 maj) pågick SM i Ung Företagsamhet och vid den

avslutande galamiddagen med 1200 i publiken tog Sörmland hem inte

mindre än ett guld och fyra silver! Bland 31 000 svenska UF-elever

placerade sig Sörmland i topp i flera kategorier.

https://ungforetagsamhet.se/
https://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/


Transdev vinner busstrafikavtalet för Eskilstuna

Transdev AB får fortsatt uppdrag att bedriva kollektivtrafik i Eskilstuna

även nästa avtalsperiod. Det beslutade Region Sörmland nyligen. Det

nya, tioåriga avtalet om en säker, modern och trygg kollektivtrafik

börjar gälla den 13 december 2020 och är värt cirka 1,6 miljarder

kronor.

– En kollektivtrafik som är modern, punktlig och bekväm och som underlättar människors
vardag är en förutsättning för att Sörmland och Eskilstuna ska kunna utvecklas. Avtalet
bidrar ytterligare till vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart med buss och tåg,
säger Monica Johansson (S), ordförande för regionstyrelsen i Sörmland.
 

Krav på 100 procent förnybara drivmedel

 – Upphandlingen säkerställer att busstrafiken i Eskilstuna tar hög och långsiktig
miljöhänsyn. Vi får nu en busstrafik med såväl el som biogas vilket är i linje med
kommunens mål. Det nya avtalet stärker också vår samverkan med både trafikföretaget
och Region Sörmland, vilket kommer att leda till en ännu bättre busstrafik för Eskilstunas
resenärer, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Foto: Pixabay

Hur är företagsklimatet i din kommun?

Den 21 maj kom Svenskt Näringsliv ut med resultaten för årets

företagarenkät.

Företagsklimatet i Sveriges kommuner har aldrig varit bättre, men samtidigt är
skillnaderna mellan topp och botten stora. Resultaten bygger på svar från 30 000
företagare.

I Sörmland har sex av kommunerna tappat placeringar, medan Trosa fortsatt ligger i topp
i länet och klättrade tre platser till en hedrande sjätteplats i hela riket. Glädjande är också
att både Flen och Vingåker har tagit rejäla kliv uppåt på listan.

Läs mer om undersökningen och din egen kommuns resultat.

https://www.foretagsklimat.se/


Utbildning av hälsoinformatörer i Eskilstuna. Foto: Susanne Unger

Hälsoinformatörer – ett projekt i kampen mot cancer

Tillsammans med Eskilstuna kommun har Region Sörmland startat ett

projekt med hälsoinformatörer för att öka kunskapen om cancer,

vikten av tidig upptäckt och vad du själv kan göra för att minska risken

att få cancer. 

Den 15 maj genomförde Region Sörmland en utbildning i Eskilstuna för blivande
hälsoinformatörer och i höst hålls en ny utbildning i Vingåker.
 
– Arbetet med hälsoinformatörer är egentligen väldigt enkelt. Vi involverar invånarna mer
och utnyttjar all den kunskap som finns. Vi utbildar informatörerna i farorna med till
exempel rökning och alkohol, berättar om vikten av fysisk aktivitet och kosthållning.
Denna kunskap sprider de sedan i sina respektive nätverk, säger Arja Leppänen.
Hälsoinformatörerna kommer från många olika delar av samhället. Där finns studenter,
tandläkare, ingenjörer, arbetslösa, sjuksköterskor – från olika kulturella bakgrunder.
 

Skillnad mellan olika grupper

Det övergripande syftet med projektet är att minska ojämlikheter i hälsa mellan
människor födda i och utanför Sverige. Canceröverlevnaden ökar kontinuerligt i Sverige,
trots att allt fler cancerdiagnoser ställs. Däremot ses fortfarande skillnader mellan olika
socioekonomiska grupper, regioner och mellan olika tumörsjukdomar. Cancerpatienter i
grupper med hög socioekonomisk status har större chans att överleva än patienter från
socioekonomiska svagare grupper.
 
Arja Leppänen har tidigare arbetat med hälsoinformatörer i Region Stockholm. Där kunde
man se att deltagandet i screening-programmen för cancer ökade, särskilt i
socioekonomiskt svagare områden. Patienter har också berättat att de fått motivation att
förändra sin livsstil efter samtal med en hälsoinformatör.

Foto: Per Groth, Mälardalsrådet

Rekorduppslutning på årets Mälarting 



 

Årets Mälarting i Örebro lockade rekordmånga politiker och tjänste-

personer, totalt samlades 380 personer den 9 maj för att diskutera

årets tema; globala trender. Fokus låg kort och gott på att finna former

för att vidareutveckla en hållbar Stockholm-Mälarregion med

kompetens-försörjning och smarta transporter som starka bidrag i den

globala utvecklingen.

Frida Boisen modererade dagen som inleddes med en stark föreläsning av Jan
Scherman om demokratins utveckling och de hot som finns i dagens samhälle. Han gav
ett tydligt budskap till församlingen att våra förtroendevalda måste ha modet att i
vardagen våga framföra sina åsikter. 
 
Med stort engagemang genomfördes en workshop med fokus på de trender som finns på
transportområdet. Syftet var att få in synpunkter och inspel till arbetet inom "En Bättre
Sits" (EBS) och den nationella infrastrukturplaneringen. Godsmängderna inom
Stockholm-Mälarregion väntas öka med 65 procent till 2040, och befolkningen med 1,4
miljoner till 2050. Stärkt triple-helix-samarbete hördes vid flera bord, dvs ökad samverkan
mellan akademi, näringsliv och det offentliga och skärpta krav på fossilfrihet måste
säkras här och nu.
 
En Bättre Matchning (EBM),det gemensamma arbete som länen gör för att få till en bättre
matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, var också i fokus
denna dag. 45 procent av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen och
även om våra lärosäten utbildar mer än vad de tidigare gjort skriker flera branscher efter
rätt kompetens.
 
Dagen avslutades med en föreläsning av Louise Lindén, grundare av Live Green och
Young Innovation HUB. Som sjuttonåring hoppade Louise av skolan och startade Live
Green, en ungdomsdriven festival med syfte att skapa samhällsengagemang och
inspirera till en hållbar livsstil. Louise sammanfattade sitt budskap med tre ord som våra
politiker alltid måste ha med sig i sitt dagliga arbete: mod, omtanke och handlingskraft.
 
Läs mer om Mälartinget och Mälardalsrådet

Screening av social hållbarhet 

Region Sörmland har tagit fram en helt ny metod

för att göra det möjligt att mäta hur väl de olika

verksamheterna jobbar med social hållbarhet. 

En ny metod – screening av social hållbarhet – har tagits fram av hållbar regional
utvecklings enhet för gemensamt stöd. Metoden syftar till att mäta mognadsgraden i
verksamheternas sociala hållbarhet enligt hållbarhetsprogrammet. Efter genomlysning
finns möjligheten att stärka områden som eventuellt är eftersatta.
 

Folktandvården först ut

Folktandvården Sörmland har som första verksamhet nyligen genomfört screening av
social hållbarhet. Vårdutvecklingschef Christer Stenvinkel var ansvarig för genomförandet
och valde att rapportera in uppgifter samlat för hela verksamhetsområdet. 
 
Läs mer om Folktandvårdens genomlysning här.
Vill du veta mer? Kontakta Martin Ward, martin.ward@regionsormland.se, tel: 0155-24 54
94

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

Sammanträde 15 maj

http://www.malardalsradet.se/
https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/hallbarhet-i-region-sormland/screening-av-social-hallbarhet/
mailto:%20martin.ward@regionsormland.se


Foto: Pixabay

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde beslutades
bland annat om prioriteringar för det framtida regionala
tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, ny
avsiktsförklaring kring samverkan för utveckling av Stockholm-
Skavsta, nya busstrafikavtal och en prisjustering av
Sörmlandstaxan.
Läs mer här

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken

Kalender

JÄMKOM nätverksmöte

Den 13 juni samlas nätverket till en online-workshop där nyttan,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/429059


13
Juni

syftet och förutsättningarna för nätverket ska definieras. 

Följ oss på Facebook

Ni hittar oss på Region Sörmland – Tillväxt och utveckling

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=23&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

